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Konference se zaměří na základní téma - proč a jak bychom měli ve veřejných zakázkách zohledňovat 
aspekty odpovědného zadávání, např. místní zaměstnanost a ekonomiku udržitelnosti. Reflektuje tím 
aktuální trendy EU a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (z 26. února 2014 o veřejných 
zakázkách), která byla v ČR transponována do nového zákona o zadávání veřejných zakázek, účinného 
od 1. 10. 2016.

Odpovědné veřejné zadávání (OVZ) v EU a v ČR – kde jsme a kam míříme.
Budoucnost OVZ v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Téma:
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Program konference

Doprovodný program:

 

Prezence, občerstvení

Zahájení - úvodní slovo 
Michaela Marksová (ministryně, MPSV), Jiří Jirsa (1. náměstek ministra, MZe), Lucie Orgoníková 
(náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace)

Keynote speech - Jaroslav Kračún, (právník, Directorate-General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship & SMEs, European Commission) -  Kam míří  Evropa v oblasti OVZ

Panelová diskuse: Témata a příležitosti odpovědného veřejného zadávání 
Daniel Szórád (generální ředitel, Lesy ČR), Vít Rakušan (starosta, Kolín), David Novák (ředitel 
odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek, MPSV), Jaroslav Kračún (Evropská komise) 

Přestávka na kávu

Keynote speech - Stuart Cairns, (partner, advokátní kancelář Pinsent Masons) - Legislativa a ná-
stroje OVZ

Panelová diskuse: Jak konkrétně zohledňovat aspekty s pozitivním společenským dopadem         
v odpovědném veřejném zadávání (nástroje, možnosti, domácí i zahraniční inspirace)
Jiří Šimon (ředitel odboru veřejných zakázek, Ministerstvo zemědělství), Martin Hadaš (vedoucí 
odboru veřejných zakázek, Masarykova univerzita), Vladimír Studnička (vedoucí oddělení 
metodické podpory programů, Ministerstvo pro místní rozvoj), Stuart Cairns (Pinsent Masons)

Ukončení, oběd a networking
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 15.30 – 17.30      Mezinárodní workshop - Zahraniční inspirace
                               



Na konferenci vystupují

Michaela Marksová je od září 2014 členkou vlády České republiky, v níž zastává post ministryně práce     
a sociálních věcí. V minulosti působila mimo jiné jako expertka programů rovných příležitostí neziskové 
organizace Fórum pro rodinu a jako pedagožka v Jedličkově ústavu. Mezi lety 1997 a 2004 pracovala        
v obecně prospěšné společnosti Gender Studies jako ředitelka pro styk s veřejností. Do roku 2006 byla 
ředitelkou odboru rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věci. Od roku 2006 je zastupitelkou 
městské části Praha 2, kde pak vykonávala mezi lety 2010 a 2012 funkci radní městské části. Byla také 
místostarostkou Prahy 2. V letech 2009 a 2010 pak byla ředitelka Odboru rovných příležitostí na 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

„Téma sociálně či společensky odpovědného veřejného zadávání s ohledem na priority mého resortu 
považuji za velmi důležité a současně v naší kultuře zadávání veřejných zakázek jako ne úplně snadné. 
Proto jsme zahájili projekt na podporu rozvoje tohoto přístupu v ČR, který zadavatelům nabídne 
konzultace, metodickou podporu, pomoc s konkrétními zakázkami, příklady dobré praxe a různé další 
akce.“

Michaela Marksová

Jiří Jirsa působí jako 1. náměstek ministra zemědělství. V  letech 2003–2014 pracoval v Evropském 
parlamentu. Dlouhodobě se zaměřuje na autorské a mediální právo, právo duševního vlastnictví a počíta-
čové právo. V roce 2013 byl jmenován soudním znalcem na autorské a průmyslové právo. Je členem 
dozorčích rad Budvaru a Výzkumného ústavu potravinářského.

 „Základním principem společensky odpovědného veřejného zadávání je právě zohlednění řady hledisek 
najednou – vedle běžně užívané nejnižší ceny dílčí zakázky se přikládá důraz na konkrétní společenské 
téma, které chce daná instituce řešit. Např. podpora místních dodavatelů, zaměstnání znevýhodněných 
osob, důstojné pracovní podmínky, dodržování sociálních a pracovních práv, podpora vzdělávání, důraz 
na snížení zátěže na životní prostředí apod. Zadavatel tak de facto za stejné prostředky získává výraznou 
přidanou hodnotu. Nikoliv však pro svou instituci, ale pro společnost obecně či pro tu část občanů, kteří 
patří k nejpotřebnějším. Takové veřejné investice mají ten pravý význam.“

Jiří Jirsa

Lucie Orgoníková je od ledna 2016 náměstkyní místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. 
Předtím působila na ministerstvu školství jako vrchní ředitelka kabinetu ministra. Má za sebou rovněž 
zkušenosti z pozice ředitelky tiskového odboru a tiskové mluvčí vlády z období 2005-2006. Je členkou 
finančního výboru Královéhradeckého kraje. Vystudovala ekonomiku veřejné správy a regionálního 
rozvoje. 

„U veřejných zakázek je primárně důležitý jejich celkový rozsah. Stát se má angažovat pouze tam, kde 
nemůže dobře zafungovat trhu. A pokud už si něco objedná, má trvat především na vynikající kvalitě, ne 
se řídit pouze cenou. Jedině za splnění těchto podmínek mají veřejné zakázky pro občany skutečně 
přidanou hodnotu a vznikne díky nim něco, co by jinak nebylo, co je užitečné, dobré a třeba v případě 
veřejných staveb i krásné. Pokud jde o vědu, tak prozíravě zaměřený státem orientovaný výzkum přináší 
prosperitu a vyšší kvalitu života. Investice do inovací jsou do investice do budoucnosti.“

Lucie Orgoníková
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Stuart Cairns je partnerem advokátní kanceláře Pinset Masons a vede tým specializující se na zadávání 
veřejných zakázek. Ten je jedním z největších na trhu právních služeb ve Spojeném království a jedním ze 
šesti týmů s nejvyšší možnou úrovní podle hodnocení  Chamber Guide, předního nezávislého průvodce 
právním sektorem. Stuart Cairns získal značné pracovní zkušenosti s velkými projekty, které byly 
realizovány po celém Spojeném království i v mezinárodním kontextu. Mezi nimi byla i řada projektů,        
u nichž se podařilo dosáhnout významného sociálního přínosu nebo výhod pro společnost tím, že 
požadavky na ně byly pevně zakotveny do procesu zadávání veřejných zakázek.

„Pro mě osobně je odpovědné zadávání veřejných zakázek o chuti a ambici – pokud skutečně chcete 
něco změnit, můžete k dosažení cíle proces zadávání veřejných zakázek velice efektivně využít. Je 
zřejmé, že zájem o tuto oblast roste a s potěšením sleduji, jak si klienti státní správy i uchazeči ze 
soukromého sektoru uvědomují, co je možné a aktivně vyhledávají další příležitosti k dosažení sociálního 
či společenského přínosu.“ 

Stuart Cairns

Jaroslav Kračún vystudoval právo na univerzitě Roberta Schumana ve Štrasburku a na univerzitě 
Panthén-Sorbonne v Paříži. Studia doplnil výměnnými pobyty v Anglii a Itálii a postgraduálním diplomem  
z mezinárodního obchodního práva a managementu na ESSEC Business School v Paříži. Právnickou 
praxi začal jako koncipient v mezinárodní advokátní kanceláři Gide Loyrette Nouel v Praze. Od roku 2008 
pracuje v Evropské komisi, v současnosti na Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání      
a MSP (DG GROW), kde se zabývá legislativou veřejného zadávání a jeho uplatňování v České a Sloven-
ské republice. Věnuje se také politice inovací v oblasti veřejného zadávání.

"Verejným obstarávaním prechádza obrovské množstvo finančných prostriedkov, ktoré podľa rôznych 
metodík predstavujú 15-20 percent HDP EÚ.

Hlavným cieľom európskych pravidiel o verejnom obstarávaní je umožniť všetkým hospodárskym 
subjektom pôsobiacim na jednotnom európskom trhu, aby mohli pri každom použití verejných zdrojov 
predložiť svoju najlepšiu ponuku. Ak je verejné obstarávanie transparentné a primerane nastavené, 
verejný obstarávateľ dostane možnosť využiť potenciál 500 miliónového trhu, aby získal tú najlepšiu 
ponuku. Ale je najlepšou ponukou tá najlacnejšia? A tá, ktorá spĺňa úplne minimalistické kvalitatívne 
požiadavky? Nemali by sme verejné prostriedky využívať aj na dosahovanie strategickejších cieľov ako 
na najlacnejšie uspokojovanie primárnych potrieb?

Modernizácia smerníc o verejnom obstarávaní z roku 2014 sa okrem iného zamerala aj na to, aby mali 
verejní obstarávatelia k dispozícii vhodné nástroje na dosahovanie strategických cieľov, ktoré si sami 
stanovia na základe vlastného presvedčenia a možností. Preto nové smernice ponúkajú podrobnejší 
popis nástrojov, ktoré je možné využiť na zohľadnenie nákladovej efektívnosti, nákladov celého životného 
cyklu, dodržiavania minimálnych sociálnych štandardov zo strany dodávateľov alebo hodnotenie ponúk 
aj na základe ich špecifických sociálnych aspektov. Bude teda na verejných obstarávateľoch, či správne 
využijú sadu nástrojov nových smerníc tak, aby pri otvorenej a nediskriminačnej súťaži zároveň 
podporovali (sociálne, environmentálne a inak) zodpovedné verejné obstarávanie, alebo sa len uspokojili 
s minimálnym štandardom. Bude to vždy zodpovednosťou každého (dobrého) hospodára s verejnými 
prostriedkami, ako s nimi naloží, a ako svoju správu veci verejných obháji pred svojimi voličmi alebo 
zriaďovateľmi."

Daniel Szórád je absolventem oboru všeobecné inženýrství Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské   
v Brně. Doktorát z ekonomie obhájil na téma „Ekonomika a řízení podniku“. Svou profesní kariéru 
nastartoval jako referent Odboru obchodu a rozpočtu na ředitelství státního podniku Lesy České 
republiky. Později působil v soukromé sféře u lesnicko – dřevařských firem, kde se věnoval řízení lesního 
provozu, obchodu dřívím, řízení dřevozpracujícího závodu a výstavbě velkokapacitní pily v Polsku pro 
nadnárodní společnost IKEA. V dubnu 2014 byl jmenován ministrem zemědělství generálním ředitelem 
státního podniku Lesy České republiky. Je ženatý, má dvě dcery a ve svém volném čase se aktivně věnuje 
sportu.

Daniel Szórád

Jaroslav Kračún 
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Vít Rakušan vystudoval historii a germanistiku na Jihočeské univerzitě. Od roku 2010 je starostou města 
Kolína, v roce 2012 byl zvolen krajským zastupitelem Středočeského kraje. Komunální volby ve třiceti-
tisícovém Kolíně v roce 2014 vyhrál rekordním způsobem, a to ziskem 64 procent voličských hlasů.          
V letošním roce byl zvolen prvním místopředsedou hnutí Starostové a nezávislí. Rakušan dlouhodobě 
prosazuje myšlenky moderní, otevřené a transparentní veřejné správy. Město Kolín zveřejňuje 
nadstandardně veškeré informace, občané mají k dispozici moderní aplikaci Kolín v mobilu, díky níž 
mohou nejen získávat informace, ale i vkládat připomínky k veřejnému prostoru. Město Kolín se také 
zapojilo do projektu sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, kdy se podařilo vrátit do 
pracovního procesu několik dlouhodobě nezaměstnaných občanů. V současné době připravuje Kolín 
strategický rozvojový materiál, jehož základním východiskem je udržitelný rozvoj na municipální úrovni. 

„Zadávat veřejné zakázky bez ohledu na lokální danosti, potřeby regionu a lidí v něm žijících, je nevyužití 
šance. A každý, kdo vykonává funkci v samosprávě, by se měl pokoušet o maximalizaci profitu pro svou 
obec. Znát svůj region, rozumět mu a tomu přizpůsobovat metody. Včetně zadávání veřejných zakázek.“ 

David Novák absolvoval Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Oblasti zadávání veřejných 
zakázek se věnuje již více než 10 let. Od roku 2011 vede odbor centrálních nákupů a veřejných zakázek 
na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Nastavil vnitřní procesy a pravidla zadávání veřejných zakázek 
včetně resortních centrálních nákupů tak, aby bylo při naplňování zásad rovného přístupu a zákazu 
diskriminace dodavatelů maximálně eliminováno riziko jakéhokoli pochybení v náročném procesu 
zadávání veřejných zakázek. Koncept sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek bere jako 
nejaktuálnější výzvu a v současné době jako jednu z priorit činnosti jím řízeného odboru.

„Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek nabízí široký prostor jak efektivněji vynakládat veřejné 
prostředky a je příležitostí ukázat, jak může veřejná správa odpovědně a efektivně fungovat v souladu      
s trendy v řadě zemí EU. Jedná se o inovativní přístup k nakupování ze strany veřejných zadavatelů, při 
kterém je vedle pořízení požadované služby, dodávky či stavební práce přispíváno i k řešení dalších, 
zadavatelem preferovaných, společenských výzev a priorit. MPSV se k uplatňování principů 
odpovědného veřejného zadávání aktivně hlásí a k většímu začlenění užívání jeho principů do každo-
denní praxe zadávání veřejných zakázek chce přispět nejen příklady své vlastní dobré praxe, ale rovněž 
metodickou podporou pro zadavatele, kteří mají zájem vedle důrazu na výběr ekonomicky 
nejvýhodnějších řešení sledovat i dopad dané zakázky na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí nebo 
životního prostředí.“

David Novák

Jiří Šimon vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy, pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj 
jako vedoucí oddělení metodiky veřejných zakázek, nyní je ředitelem odboru pro veřejné zakázky na 
Ministerstvu zemědělství. Spolupodílel se na novelách zákona o veřejných zakázkách i na novém zákonu 
o zadávání veřejných zakázek. Přednáší v oblasti veřejných zakázek pro odbornou veřejnost, tématu 
společensky odpovědného zadávání se věnuje v rámci resortu zemědělství od roku 2014. Je inovátorem 
v rámci zadávání veřejných zakázek, pod jeho vedením bylo dosud realizováno přes deset předběžných 
tržních konzultací s dodavateli a další ne zcela běžně užívané nástroje, které však zákon umožňuje. Je 
šťastně ženatý a má 5 dětí. 

„O smysluplnosti konceptu společensky odpovědného zadávání mě přesvědčily příklady z Velké Británie. 
Nebojí-li se tam vyjednávat o možnostech zaměstnávání lidí bez práce, přínosech pro místní 

Jiří Šimon

Vít Rakušan

„Věřím, že stojíme na počátku období, ve kterém se koncept odpovědného veřejného zadávání 
významným způsobem rozšíří do běžné zadávací praxe. Vnímám postupný posun náhledu odborné 
veřejnosti od skeptického názoru „Pěkná myšlenka, ale žel to v podmínkách České republiky není možné“ 
k rostoucímu zájmu o využitelná vzorová řešení. Tady vidím zásadní úkol pro velké veřejné zadavatele, 
kteří pro zadávání veřejných zakázek disponují vysoce kvalifikovanými týmy: šíření konceptu 
odpovědného veřejného zadávání nejúčinněji podpoříme tím, že budeme široce publikovat zkušenosti 
čerpané z našich úspěšných i neúspěšných řešení z této oblasti.“
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Martin Hadaš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studijní program LLM in 
Corporate Law na Právnické fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Nottingham Trent University. 
Zadávání veřejných zakázek se věnuje více než 10 let. Od roku 2005 vedl oddělení výběrových řízení       
v poradenské společnosti RAVEN Consulting, a.s. (nyní Erste Grantika Advisory, a.s.), od roku 2009 
odbor implementace projektů ve stejné společnosti. V roce 2011 nastoupil na rektorát Masarykovy 
univerzity jako vedoucí odboru veřejných zakázek. Ve spolupráci s kolegy z odboru zajišťuje univerzitní 
centrální nákupy prostřednictvím dynamických nákupních systémů a rámcových smluv, řídí zadávání 
veřejných zakázek spolufinancovaných z operačních programů EU, koordinuje používání elektronického 
nástroje pro zadávání veřejných zakázek, poskytuje metodickou podporu univerzitním hospodářským 
střediskům a provádí kontrolní činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Příležitostně se věnuje 
přednáškové činnosti.

„Veřejné zadávání je často skloňovaným společenským tématem. Většinou v negativním kontextu. 
Neustále se dovídáme o nových případech „nedobré“ praxe při zadávání veřejných zakázek. Hlásíme se 
ke konceptu odpovědného veřejného zadávání a věříme, že účastí na projektu můžeme pomoci přiblížit 
tento koncept dalším zadavatelům. Zároveň věříme, že projekt nám zadavatelům umožní seznámit se      
s konkrétními příklady dobré praxe a inspiruje nás k hledání cest k odpovědnému a zároveň 
hospodárnému zadávání.“

Vladimír Studnička vystudoval Právnickou fakultu ZČU a Metropolitní univerzitu Praha. Svoji praxi ve 
vztahu k zadávání veřejných zakázek začal v příspěvkové organizaci Ministerstva pro místní rozvoj,          
v Centru pro regionální rozvoj České republiky na pobočce v Písku v roce 2002. Měl na starosti kontrolu 
veřejných zakázek příjemců dotací z předvstupních fondů. Poté řídil kontroly a administraci veřejných 
zakázek projektů financovaných ze strukturálních fondů na hlavní kanceláři Centra pro regionální rozvoj. 
Aktuálně pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj v odboru práva veřejných zakázek a koncesí jako 
vedoucí oddělení metodické podpory programů.

„Minulé roky jsme neustále slyšeli, že zadavatelé mohou soutěžit jen na cenu, přestože zákon po celou 
dobu své účinnosti nic takového nepřikazoval. Pokud zadavatelé dokáží definovat, co pro ně představuje 
kvalitu očekávaného plnění, a to i v rámci sociálně odpovědného zadávání, nic jim nebrání tu kvalitu také 
hodnotit a následně z plnění smlouvy obdržet.“

Vladimír Studnička 

Martin Hadaš

zaměstnanost, vzdělanostním růstu pracovníků, stážích pro studenty nebo ekologických požadavcích 
pro dodávané zboží, jistě to je možné i v českém prostředí. Pilotní projekty v resortu zemědělství nejen, že 
zaměstnaly přes osmdesát lidí bez práce, ale nadchly naše pracovníky natolik, že přemýšlejí o dalších 
možnostech a pokračují v započatém díle. Nebojme se kreativně přemýšlet nejen o vynaložených 
nákladech, ale i o širším kontextu zadání zakázky, aby se využil její potenciál naplno.“ 
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K dispozici bude tým odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek, práva, zaměstnanosti, sociálního 
začleňování, udržitelnosti a dalších souvisejících oblastech.

Vedle krátkodobé (ad hoc) spolupráce se zadavateli při řešení jednotlivých otázek souvisejících s OVZ při 
zadávání veřejných zakázek se projekt otevírá i možnosti nastavení dlouhodobé spolupráce mezi MPSV 
a zadavatelem. V rámci této spolupráce je na počátku definován cíl a potřeby daného zadavatele v oblasti 
OVZ, které by měly být díky využívání výše uvedených aktivit naplněny.

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání realizuje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí v období březen 2016 – březen 2019 s cílem podpořit 
využívání a rozvoj (sociálně) odpovědného veřejného zadávání.

Odpovědné veřejné zadávání (OVZ) je přístup k zadávání veřejných zakázek, kdy je vedle důrazu na 
výběr ekonomicky nejvýhodnějších řešení sledován i dopad dané zakázky na oblast zaměstnanosti, 
sociálních věcí a životního prostředí.

Hlavním cílem je snaha začlenit užívání principů OVZ do každodenní praxe zadávání VZ a zajistit tak 
funkční řešení, jak efektivněji vynakládat veřejné prostředky. Zejména s ohledem na potřeby v oblasti 
zaměstnanosti, sociální začleňování, případně udržitelnosti obecně, tj. včetně dopadu na životní 
prostředí.

Projekt vytváří dlouhodobou konzultační a odbornou platformu pro rozvoj tohoto konceptu v celé jeho šíři. 
Jedná se o:

poradenství a konzultace v oblasti využívání OVZ (definování vhodných příležitostí v rámci 
VZ, definice konkrétních požadavků či kritérií a jejich smluvní ošetření, zanesení principů 
OVZ do interních předpisů, apod.),

platformu pro získání informací, příkladů dobré praxe, vzorových textací, odpovědí na 
položené otázky, apod. (web),

aktivity na podporu výměny zkušeností a získávání informací (vzdělávací akce, e-learning, 
konference),

výstupy mezinárodní spolupráce a přístup k inspirativním řešením v požadovaných 
oblastech.
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Více na www.sovz.cz.

O projektu

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání je spolufinancován 
Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732.


	SOVZ_BROZURA_titulka.pdf
	SOVZ_BROZURA_vnitrek

